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Jubileumsgudstjeneste i Sela Fjellkirke søndag 9. september 2007 kl. 11.00!

Hjertelig velkommen!

Sela Fjellkirke 10 år!
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Jeg har igjen sittet på tenkesteinen min og 
fundert over livet. Tenkt tilbake på de siste
månedene. Og jeg ser at det gamle uttrykket
”sorgen og gleden de vandrer i hope” har vært
en sannhet denne tiden. Det har vært mye 
glede ved tanken på det første barnebarnet
som skulle komme med våren. Nytt liv. 
Fantastisk! Et herlig, lite under.
Samtidig har en i familien min fått en alvor-
lig kreftdiagnose. Så sorgen tar også plass i
meg.
Glede og sorg. Side om side! Slik er det for
mange mennesker. Sånn er livet.
Også i jobbsammenheng møter jeg mennesker
med kreft, og deres nærmeste. Sykdommen
som rammer så å si hver eneste familie på en
aller annen måte. Denne diagnosen som er
som et knyttneveslag midt i magen. Som så lett
fører en rett til bunns fordi vi ofte tenker kreft
= død. Og for mange blir det en lang og slit-
som tid både for den som har sykdommen og
for pårørende. Inn og ut av sykehus. Kontrol-
ler. Informasjon. Innleggelse. Operasjon. Celle-
giftbehandling. Stråling. Forandringer i kropp
og utseende. Alle parter blir små eksperter på
blodverdier og medisiner. Gode møter med
helsepersonell. Vanskelige møter. Alle tårene.
Oppturene og nedturene som kan komme så
fort at tanker og følelser ikke klarer å henge
med. Som pingpong baller blir en kastet
mellom håp og begravelse. Sorgen og tanken
på å måtte gi slipp, på å miste, ligger der hele
tiden. Håpet om å vinne kampen mot kreften.
Usikkerheten. Ikke vite. Ikke ha kontroll. 
Vanskelig å planlegge. Være på vakt. For for-
andringer. For det som blir sagt. For det 
usagte. Redd for å såre. Redd for å skape 
ekstra bekymringer. Redd for å snakke om det
som smerter. Så lett å skyve foran seg det en
skulle ha snakket om. Gjerne ville ha snakket
om. 
Det er utfordrende å leve med dette! Og så
slitsomt! Jeg tror ingen helt kan forstå hva det

innebærer som ikke selv har opplevd det. Jeg
blir ydmyk i møte med disse menneskene. Og
tankefull. Hva gir noen av dem så sterkt et
livsmot? Livsvilje? Er det håp? Er det tro? Er
det kjærlighet? Vennskap? Er det sinne? Trass?
Hvor tar de krefter fra til hver dag? Til alle
oppturene og nedturene?  Hvordan klarer de
å ta inn over seg de små gledene i alt det tunge?
Hva gjør at sykdommen noen ganger ribber en
fra all glede og livsmot? Hvordan unngå bit-
terheten? Hva gir håp? Hva trøster hjertet? 
Spørsmålene er mange. Og det er helt sikkert
mange forskjellige svar på hvert av dem,
avhengig av hvem som svarer.
Jeg tror nok at Gud bombarderes av bønner fra
mange av disse menneskene. Og Han gir rom
for  alle slags bønner. Hvorfor Gud? Hvorfor?
Sinte bønner! Anklager! Fortvilete rop om
hjelp! Bønn om kraft og styrke. Overgivelses
bønner: ”I dine hender, Gud…” Men også 
takkebønner når dagene er bra. Når gode ting
skjer. For omsorg, omtanke og nærhet fra 
mennesker. Og ikke minst når kreften taper
og det er den som må slippe taket.
Noen ganger oppleves det at Gud hører og fyl-
ler en med både kraft og fred. Andre ganger
føles det bare tomt og mørkt, jo mer en roper
og ber. Når det er slik, prøver jeg å trøste meg
med et ord som står i Salmene i det gamle 
testamentet:
”Herren er nær hos dem som har et nedbrutt
hjerte, og han frelser dem som har en knust
ånd.”
Gud er nær! Samme hva vi føler! Så kan vi
trassig få tro det midt i det mørke og vanske-
lige. Og når vi selv ikke lenger klarer å be, er
det godt å vite at andre ber for oss.

Jeg tror jeg må ta meg en tur opp på steinen
min igjen. Sortere tanker og følelser. Barne-
barnet er kommet! En flott, liten gutt. Og jeg
kjenner stolthet, glede og takknemlighet. Sam-
tidig er jeg trist. Flotte mennesker i bygda vår har måttet gi tapt for kreften. Andre revet bort

i en vond og brå død. Igjen trenger jeg å 
utøse mitt hjerte for Gud om mangfoldet som
er i det livet han har gitt meg. Gitt oss. Det er
så mye jeg ikke forstår. Og godt er vel kanskje
det. Men noe har jeg virkelig forstått! I dette
sårbare livet, trenger vi hverandre. Omtanken,
omsorgen, kjærligheten, vennligheten, med-
vandringen. Og vi trenger noe som er trygt og
fast når det stormer rundt oss, eller vi mister
fotfeste.
”Herre, du har vært en bolig for oss fra slekt
til slekt. Før fjellene ble født, før jorden og
verden ble til, ja, fra evighet til evighet er du,
Gud.” Salme 90.

Else

Diakonen Min sang
Som min sang har jeg valgt ”Takk at du
tok mine byrder” av Trygve Bjerkrheim.
Han skrev sangen i 1972 etter å ha hørt en
radioandakt hvor teksten var hentet fra
Jes. 53, profetien om at ”han ble såret for
våre overtredelser, knust for våre mis-
gjerninger, straffen lå på ham for at vi
skulle ha fred.” Profetien gikk i opp-
fyllelse da Jesus døde på korset.
Sangen har kun tre korte vers, men disse
få linjene beskriver på en enkel og fin
måte hva det vil si å være en kristen. Vi
har evig liv, ikke på grunn av det vi gjør
eller den vi er, men på grunn av det Jesus
gjorde. Dette er Guds gave til oss mennes-
ker. Vi trenger bare å tro det og takke.

Takk at du tok mine byrder
(Trygve Bjerkrheim/Knut Ose)

”Takk at du tok mine byrder,
eit høgfjell av skuld og av skam.
Du bar det på skuldrene dine,
du skuldlause sonofferlam.

Takk at du bar mine synder,
betalte mi skyhøge skuld,
med blod frå ditt fullkomne hjarta,
og ikkje med sylv eller gull.

So vil ved korset eg standa.
Med undring eg ser: Eg er fri!
Eg skal ikkje døy, eg skal leva
med Jesus til ævelig tid.”

Til å skrive om sin sang neste gang,
utfordrer jeg Torstein Fossan.

Jon Kristian Lomundal.

Etterlysning av kirkeskyssere
Å komme seg til gudstjeneste i kirka er
lettvint for de fleste av oss. Vi kan gå,
noe som vi selvsagt oppfordrer til, eller
vi kan kjøre. Men det er ikke alle som
har det slik. Vi vet det finnes mennes-
ker i Åfjord som kan tenke seg å være
med på en gudstjeneste i blant, men får
det ikke til for de har ikke bil eller 
annen skyss. Derfor spør vi frimodig om
det er noen som kan tenke seg å ta på
seg den oppgaven å være kirkeskyss av

og til for mennesker som ikke klarer 
å komme til kirken selv. Det er en be-
grenset oppgave som vil være til stor
glede for noen mennesker. Det gjelder
både Stoksund og Åfjord kirker.
Er du av dem som kan tenke deg denne
meningsfulle oppgaven, så ta kontakt
med undertegnede på kirkekontoret.      

Diakoniutvalget v/ Else.
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Stevne i Sørdalen bedehus.
Det blir stevne for Misjonssambandet i 
Sørdalen bedehus søndag den 12. august 
kl. 19.00. Taler blir Paul Gunnar Gillebo. 
Under stevnet blir det tatt opp en gave til 
Misjonssambandet, og likedan blir det bevert-
ning. Alle er hjertelig velkommen!

Teltmøter i Åfjord.
Det blir også teltmøter i Åfjord i år ved 
Misjonssambandet i tiden tirsdag 14. august
til og med søndag 26. august. Med unntak av
mandag 20. august blir det møter hver kveld
kl. 19.30, og teltet blir stående på ”Nesset”
ved Rådhuset. Så langt en har oversikt når
dette skrives, blir det Kristian Fagerli, Ivar
Moen og Asbjørn Kvalbein som kommer som
talere. Ellers vil også sang- og musikkrefter
delta. Det blir enkel bevertning etter alle 
møtene. For øvrig viser vi til oppslag når 
møteserien nærmer seg. Det var godt med
folk på teltmøtene i fjor, og vi håper at mange
kommer også i år, og vi ønsker unge og 
eldre velkommen til samlingene om Guds
ord! Vær med i bønn for denne møteserien!

50- og 60-årskonfirmantene.
Samlingen for 50- og 60-årskonfirmantene i

Åfjord blir søndag 19. august, mens sam-
lingen for de samme årskullene i Stoksund
blir søndag 2. september. Begge steder begyn-
ner feiringen med gudstjenester i kirkene 
kl. 11.00 med påfølgende festsamvær for
jubilantene med ektefeller. Vi vil også
gjennom menighetsbladet ønske velkommen
til 50- og 60-årsjubileum både i Åfjord og
Stoksund, og vi håper at dette kan bli fine og
minnerike dager for ettertiden.

Sela Fjellkirke - 10 år.
Sela Fjellkirke blir 10 år til høsten. Den ble
vigslet til kirkelig bruk av biskop Finn 
Wagle søndag 28. september 1997. Dette ble
en stor og minnerik dag både for fjellfolket
oppe i Sela og for de mange som hadde tatt
turen opp til fjellgrenda. Ca. 400 mennesker
fulgte vigslingsgudstjenesten i det gode 
været som Gud hadde velsignet oss med 
denne dagen. Bare halvparten av disse fikk
plass inne i kirken, mens de øvrige kunne 
følge den høytidelige handlingen over høyt-
talere ute på kirkebakken.
Så er det snart gått 10 år siden den gang, og
dette vil bli markert med en jubileumsguds-
tjeneste i Sela Fjellkirke søndag 9. septem-
ber kl. 11.00. Der vil biskop Finn Wagle, fun-
gerende prost Geir Gravaas, sokneprest 
Roald Bleikvassli, samt tidligere prester
delta. Det blir tatt opp offer til menighetens
arbeid, og likedan blir det kirkekaffe. Vi 
håper at mange tar turen til Sela den dagen.
Hjertelig velkommen!

Samemisjonsstevne på Å.
Samemisjonstevnet på Å er lagt til søndag
9. september, og i år blir det bare møte på

Å misjonshus kl 16.00. Det blir tale ved 
representant for Samemisjonen, og ellers blir
det bevertning og gave til misjonen. For øv-
rig viser en til oppslag på butikkene. Alle er
hjertelig velkommen til Samemisjonsstevnet!

Momyrstevnet 2007.
Det tradisjonelle Momyrstevnet blir avviklet
søndag 16. september. Da blir det familie-
gudstjeneste på Momyrstua kl. 11.00 ved 
sokneprest Kristian Kjenes. Under guds-
tjenesten blir det ofring til menighetsarbei-
det i Åfjord, da det er de som har det 
praktiske ansvaret for stevnet i år. Som 
vanlig blir det mat å få kjøpt. Hele familien
er hjertelig velkommen!

Sommerferien på kirkekontoret.
Diakon Else Koren Nesheim skal ha permisjon
i juli måned og ferie i 3 uker i august. Kirke-
verge Helge Nilsen har ferie de to siste ukene
i juni, og sokneprest Kristian Kjenes har 
ferie i perioden 27. juni til 17. juli.

I sommer vil det derfor bli vanskelig å 
treffe folk på kirkekontoret uten å ha ringt på
forhånd. Det vil alltid være noen til stede på
onsdager mellom kl. 10.00 og 14.00. Ellers
kan du nå oss på telefon 72 53 23 25 eller
mobil, kirkevergen: 40 40 15 20, soknepres-
ten 92 22 67 83.

Ny gravferdsliturgi.
Vi hadde dette spørsmålet oppe på menighets-
møtet og det siste menighetsrådsmøtet, og det
var enstemmig begge steder at vi skal til-
passe gravferdsliturgien sånn som den er i
resten av landet. Det er ikke de helt store for-
andringene, men noen små justeringer i for-
hold til praksisen vi har hatt i prestegjeldet.
Sånn som det har vært nå, så starter vi med
salmesang, tekstlesning og bønn ute på kirke-
gården. Så har vi jordpåkastelsen, lovpris-
ningen og velsignelsen før vi senker kisten
ned og avslutter seremonien med salmesang
og 3x3 klokkeslag. Senkingen av kisten er det
tyngste for de fleste, og mange opplever det
litt rart at det eneste som skjer etter senk-
ingen, er at vi synger en salme. I den nye
gravferdsliturgien senker vi kisten før jord-
påkastelsen. Da blir jordpåkastelsen de tre
første spadene med jord over kisten. Så kom-
mer lovprisningen og velsignelsen og 3x3
klokkeslag før vi avslutter med salmesang.

Kristian Kjenes.
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Det blir valg på 3 kandidater til 
Stoksund og Åfjord kirkelige råd 
også i høst, 2 nye fra Stoksund og 1
fra Åfjord, samt 3 varamedlemmer fra
hvert sted.
Vi er inne i en prøveperiode med et fel-
les råd for begge sokn, der det velges
3 nye medlemmer annethvert år, som
skal være med i fire år.
På denne måten får vi en overlapping
i perioden, slik at det alltid er noen som
har vært med ei stund.

Valgdager.
Det er bestemt at valget i Stoksund og
Åfjord skal skje på samme dag som
kommunestyrevalget, mandag den 10.
september, på de samme steder som
kommunevalget foregår. 
I tillegg vil det bli anledning til å for-
håndsstemme på kirkekontoret og 
noen andre steder som vil bli kunngjort
seinere.
Det blir også anledning til å stemme i
forbindelse med sangkveldene i beg-
ge kirkene søndag den 9. september.
Endringer av lista.
Du har anledning til å bytte rekke-
følge på navnene på lista, samt å 
kumulere de som du ønsker å gi 
ekstra stemmer til.
Det enkleste er å nummerere navnene
på nytt, slik at de settes opp i den rek-
kefølge som du ønsker. Dersom du set-
ter 2 nummer foran ett av navna, så har
du gitt to stemmer til den kandidaten.
I Stoksund vil det være de fem første
på din liste som får stemme, mens det
i Åfjord vil være de fire første.
De som får flest stemmer blir valgt for
fire år, mens de tre neste blir valgt som
varamedlemmer for 2 år.
Listene, som er godkjent av Stoksund
og Åfjord kirkelige råd, er innlevert av
nominasjonskomiteene, og til sammen
står det 10 navn bak hver av listene.

Presentasjon av kandidatene til 
menighetsrådsvalget, høsten 2007.

STOKSUND:
1. Odd Harsvik, f. 1945, pensjonist. 
Har nylig flyttet til Stoksund. Har job-
bet som økonomiansvarlig i privat og
kommunal sammenheng. Har erfaring
som leder for menighetsrådet på 
Tiller i 4 år.
Glad i friluftsliv på hytta og på sjøen
sammen med  kone, barn og barnebarn.
Er opptatt av at det skal legges til ret-
te for at Guds ord kan bli forkynt, dåps-
opplæring, positive aktivitetstilbud for
de unge, samt at det gode diakonale 
arbeide som menigheten driver skal
oppmuntres. 
2. Rita Svenning Harbak, f. 1958,
sauebonde med turistvirksomhet på
gården.
Familien med mann og 4 barn er det
viktigste i livet. Går gjerne lange 
turer på saueleiting, veien er målet på
de mange turer i skog og mark, liker
godt div. håndarbeide.
Anser kirken som viktig, alle har 
behov for den i løpet av livet, både i
glede og sorg. Ønsker å bidra til en 
inkluderende kirke. Vil at kirken skal
bidra til å oppmuntre barn og unge til
å føle at de betyr noe ved bl.a. å la dem
få lov til å delta aktivt i kirken.
3. Oddrun H. Bugge, f. 1959, driver
et lite gårdsbruk med sau og arbeider
ved Stokkøya Sjøsenter. Har 2 barn på
14 og 15 år. Liker å gå i fjellet, samt
lese bøker, brodere og lytte til musikk.
Kirken er viktig fordi alle har et 
forhold til den, som et samlingspunkt
både i sorg og glede. Menighetsrådet
kan være med å ”hjelpe” folk til å for-
stå hva kirken egentlig betyr for dem.
4. Steinar Wold, f. 1955, gårdbruker,
gift og har 2 barn.
Ønsker en god folkelig kirke som fav-
ner alle og der menighetsrådet løser de
oppgaver som til enhver tid oppstår.
5. Einar D. Hilstad, f. 1950, gårdbru-
ker, er glad i turer i skog og mark samt
naturfotografering. Har jobbet som

sommervikar for kirketjener i Stoksund
i årene 1991 - 1997.
6. Inge Wold, f. 1965, gårdbruker, elg-
jakt og fotball er viktig, gift og har 4
barn.
Ønsker å bidra til at kirka vår fortsatt
skal bli godt vedlikeholdt. 

ÅFJORD:
1. Elsa Bolme, f. 1944, pensjonist fra
i år. Liker husarbeide og koser seg med
lesing og handarbeide. Medlem i for-
skjellige lag og organisasjoner og 
nyter å være bestemor. Aktiv søndags-
skolelærer på By.
Er opptatt av at barna skal bli kjent
med Jesus og glad i ham, og mener at
menighetsrådet selv bør ta initiativ for
å få gjort det som er viktig utover de
lovpålagte oppgaver.
2. Torbjørn Børmark, f. 1942, pen-
sjonist med interesse for storslått 
friluftsliv med turer i skog og mark.
Det er viktig at vi tar vare på den vel-
dig pene kirka som vi har i Åfjord.
3. Greta Hansen, f. 1935, pensjonist
og hjemmeværende.
Har deltatt i Frivillighetssentralen i
mange år. Er med i styret for LHL.
4. Jan Robert Humstad, f. 1962,
gårdbruker med melkeproduksjon, er
gift og har 3 døtre. Er leder for Åfjord
Røde Kors, samt områdesjef i Heime-
vernet i Roan/Åfjord. Er opptatt av at
bygda vår skal være en bra plass å 
leve. Kirka skal preges av åpenhet og
tilgjengelighet.
5. Marianne S. Butli, f. 1958, før-
skolelærer med arbeide i Heggli 
barnehage, er gift og har 3 barn og 1
barnebarn.
Bruker mye av fritida på turer i skog
og mark samt til å lese gode bøker.
Det skjer mye bra i kirkens regi, med
fokus på dåp, konfirmasjon og fami-
lien. Dette arbeidet må menighetsrådet
være med å støtte opp under slik at det
kan vokse videre.

VALG TIL MENIGHETSRÅDET  
HØSTEN 2007
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”For mine tanker er ikke deres tan-
ker, og deres veier er ikke mine veier,
lyder ordet fra Herren. Som himme-
len er høyere enn jorden, er mine vei-
er høyere enn deres veier, og mine
tanker høyere enn deres tanker.”
Jes. 55.8-9.

Det kan ofte være vanskelig for oss
mennesker å forstå Guds handlemåte
med oss. Og dette er ikke noe spesielt
i dag. Salmisten Asaf i det gamle testa-
mentet var også opptatt av disse tankene.
Han var selv en mann som satte sin lit
til Herren, men ble likevel prøvet på for-
skjellig vis. Livet ble ikke slik som han
hadde tenkt. ”Så grublet jeg for å skjøn-
ne dette, det var pinefullt for meg,”
sier han i Salme 73.16. Og slik kan 
også vi bli stående spørrende overfor
Guds handlemåte med oss.

Guds ord har imidlertid noe å si oss om
dette. I det ordet vi ble møtt med i 
begynnelsen av denne andakten, sier
Herren: Som himmelen er høyere enn
jorden, er mine veier høyere enn deres
veier, og mine tanker høyere enn deres
tanker.” Her sier Ordet at Herrens 
veier og tanker er høyere enn våre. Det
betyr at de er større og bedre enn våre.
Vi opplever det ofte motsatt, som en
ulykke for oss. Men slik er det ikke,
sier Guds ord.

Hos profeten Jeremia møter vi det sam-
me: ”For jeg vet hvilke tanker jeg har
med dere, sier Herren, fredstanker og 
ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere frem-
tid og håp.” Jer. 29.11.

Det Herren ønsker med oss alle, er å gi
oss en fremtid sammen med seg. Han
ønsker at vi skal høre Ham til både for

tid og evighet. Derfor leder han oss 
ofte underlig, slik en av våre sangfor-
fattere har formulert det på denne 
måten:
”Hvor underlig er du i alt hva du gjør!
Hvem kan dine veier forstå?
Men ett er dog sikkert:
Den vei du meg før,
For meg er den beste å gå.

O Herre, du veier i tusentall har,
Og hvilken du velger for meg,
Får være det samme,
Når blott du meg tar,
Til himmelen sammen med deg.”

Må så Herren få lede den enkelte av
oss på en slik måte at vår livsreise 
ender i himmelen!

God sommer til alle menighets-
bladets lesere!

Med hilsen
Petter E. Skansen.

Herrens tanker!

Løsning av kryssordoppgaven sendes 
menighetsbladets redaktør 

innen 15. august 2007.

Det deles ut to premier à kr. 75.00.
Lykke til!

Heldige vinnere av kryssordoppgaven i 
forrige nummer av menighetsbladet ble:

Kristina K. Larsbråten, Reksterfaret 10,
7130 BREKSTAD.

Tonje Rømma Andreassen, Joenget 19,
7170 ÅFJORD.

Gratulerer! 
Pengepremier blir oversendt!
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Denne spalten er åpen for personlige hil-
sener.  Annonseprisen er kr. 60,- for inn-
til 30 ord. Betaling for annonsen sendes
Menighetsblad for Åfjord prestegjeld
over giro  nr. 4345.06.19214.

Tusen takk for all oppmerksomhet i anled-
ning Kenneth’s konfirmasjon.

Terje og Anne Sneve Grøtting.

Tusen takk for oppmerksomheten i anled-
ning Silje’s konfirmasjon.

Brit og Bjarne-Ingar Stjern.

Takk for oppmerksomheten i forbindelse
med min konfirmasjon.

Bjørnar Stavrum Melum m/familie.

Hjertelig takk for all oppmerksomhet i an-
ledning min 70-årsdag.

Petter Stjern.

Hjertelig takk for all oppmerksomhet i 
forbindelse med 70-årsdagen min. En
spesiell takk for pengegaven fra Åfjord JFF
til en tur sammen med familien.

Petter E. Skansen.

Takk for oppmerksomheten på min 75-års-
dag.

Roald Olden.

Takk for blomster og helsinga på vår 
felles bursdagsfeiring 04.04.07. Og ikke
minst takk for gaven til By bedehus som
lød på kr. 12050.00.

Aasta og Gunnar.

Takk for blomster og gaver på min 80-års-
dag.

Gunhild Gaarden.

Hjertelig takk til alle dere som møtte opp på
80-årsdagen min. Takk for gaver og bloms-
ter, og ikke minst stor takk til dere som fikk
det hele i gang til en minnerik dag.

Julie Svenning.

Hjertelig takk for minnegavene til Helse-
senteret i forbindelse med begravelsene til:
Leif Grøtting, Rolf Bakken, Ivar Forfot,
Ole Kverndal.

Åfjord helsesenter.

Hjertelig takk for minnegavene til Hjem-
metjenesten i forbindelse med begravelsene
til: Johan Arvid Arnesen, Anny Løvvik.

Hjemmetjenesten.

Hjertelig takk for all oppmerksomhet i an-
ledning Svanhild Grøtting’s begravelse. En
stor takk til Åfjord helsesenter avd. 4 for
god pleie.

Arne Markanes m. fam.

Takk til alle som var med å følge min
mann, vår far, bestefar og offa til graven.
Vi vil takke for all omtanke, blomster og
deltakelse i den forbindelse. En spesiell
takk til gruppe 1 på Helsesenteret for god
pleie og omsorg den tiden han var der.

Hanna Aalberg m. fam.

Hjertelig takk for all vennlig deltakelse 
og blomster i forbindelse med vår alles
kjære Pauline Solheim’s bortgang og 
begravelse. Takk for pengegaven på 
kr. 10825,- til Stokkøy blomsterfond. En
spesiell takk til Per Otto Lilleberg for fin
sang i kirken og på minnesamværet.

Ingrid, Per Oskar og Unni m. fam.

Hjertelig takk for all vennlig oppmerksom-
het og deltakelse ved Tonny Skjærvik’s
bortgang og begravelse. Takk for blomster
og gaver til Stokkøy blomsterfond.

Lilleba, Tor Harry, Inger, Turid og Eilif.

Hjertelig takk for all vennlig oppmerksom-
het og deltagelse ved Rolf Charles 
Bakken’s bortgang og begravelse.

Hilsen familien.

Hjertelig takk for all omtanke, blomster og
deltagelse ved Leif Galsjødt Grøtting’s
bortgang og begravelse. En spesiell takk til
betjeningen på gruppe 4 ved Åfjord helse-
senter for god pleie.

Signe,
Livar, Kristin og Janne m. familier.

Takk for deltakelse i forbindelse med 
Asbjørn Brevold’s bortgang og begravelse.
Takk for blomster, pengegaver til Hjemme-
sykepleien og til Blomsterfondet, og takk
til Snorre Johansen for fin sang i kirka. 
Takker også Hjemmesykepleien for hjelp
og tilsyn i mange år som beboer på 
Helsesenterets trygdeboliger.

På familiens vegne:
Harald Bueng, Arthur Bjørnevik.

Hjertelig takk for all deltakelse, blomster-
hilsener, pengegaver til Blomsterfondet og
gruppe 3 ved Åfjord helsesenter i forbin-
delse med Ivar Forfot’s bortgang og begra-
velse.

Karen Forfot m. familie.

Hjertelig takk for vennlig deltakelse, blom-
ster og gaver til blomsterfondet ved vår
mor, Oline Årbogen’s begravelse. Takk til

STELL AV 
KIRKEGÅRDENE

I SOMMER
På kirkegårdene vil det bli klippet og stelt
som vanlig også sommeren 2007.
Vi har også i år leid inn noe ekstramann-
skap for å ta unna det verste, men det kan
bli perioder med ventedager før alle kir-
kegårdene er stelt like pent. Dette er vær-
avhengig, og vi har ikke ubegrenset med
lønnsmidler til rådighet.
Kirkevergen gjør oppmerksom på at det ik-
ke er kirketjenerne som har ansvar for å
klippe gresset som gror mellom minnes-
teinene, men at de tar noen økter innimel-
lom når de rekker det.
Fortsatt er det minnesteiner som ikke er
forskriftsmessig boltet på kirkegårdene vå-
re. Den enkelte fester må selv sørge for at
dette blir gjort snarest.
Vi minner også om at plantefeltet foran
steinen ikke skal være dypere enn 60 cm
fra steinens bakkant, og at det ikke må
plantes vekster som overstiger gravminnets
høyde, eller som vokser utover plantefel-
tet. Planting av blomster eller busker på si-
dene eller bak gravminnet er heller ikke til-
latt. Dette ifølge Kirkegårdsvedtektene i
Åfjord. Disse kan fåes fra Kirkekontoret,
eller du kan hente dem på internett:
www.afjord.kirken.no
Dersom du finner en lapp på en gravstein
der du bes om å ta kontakt med kirkekon-
toret, så gjelder det gravsted der vi er usi-
kre på hvem som har ansvar for stellet. Vet
du om noen navn, så tips oss.

Kirkevergen.

Opplesing av hilsener 
under begravelse.

Flere har undret seg på hvorfor ikke alle
navn på kranser og buketter blir opplest i
kirka ved en begravelse. 
Dette har imidlertid aldri vært vanlig her
i Åfjord. Det er det de nærmeste pårørende
som avgjør hvilke som skal leses opp.
De som leverer blomster må derfor selv ta
dette opp med de pårørende, det er ikke 
byrå eller prest som bestemmer dette.

Vi minnes våre døde 
under gudstjenestene.

I Stoksund og Åfjord har vi nå begynt å
lese opp navnene på de som er gravlagt 
siden sist menigheten var samlet, under
kunngjøringene på neste ordinære guds-
tjeneste i kirken. 
De pårørende inviteres til å delta på 
denne gudstjenesten. 
Dette avsluttes med bønnen: ”Herre lær oss
å telle våre dager, så vi kan få visdom i
hjertet.”

PERSONALIA
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KONTORTID
Åfjord kirkekontor

Rådhuset
Tlf. 72 53 23 25

Mandag - torsdag: kl. 10.00-14.00.

Avtaler kan gjøres utenom kontortid.

Døde

Åfjord 
13.03.2007 Leif Galskjødt Grøtting

f. 1924
24.03.2007 Svanhild Grøtting f. 1929
05.04.2007 Rolf Charles Bakken

f. 1925
06.04.2007 Oline Margrethe Årbogen

f. 1922
22.04.2007 Ivar Forfot f. 1930
19.04.2007 Ole Kverndal f. 1934
15.05.2007 Karin Johanne Fageraunet

f. 1954
17.05.2007 Johan Arvid Arnesen

f. 1924
30.05.2007 Annbjørg Børmark

f. 1949
27.05.2007 Ann Mari Kjønnøy

f. 1961

Stoksund
26.02.2007 Pauline Hansine Solheim

f. 1925
27.02.2007 Tonny Skjærvik f. 1925
04.04.2007 Erling Alberg f. 1922
06.05.2007 Gunvor Karola Sand f. 1912
27.05.2007 Anny Johanne Løvik f. 1930
03.06.2007 Olfrid Pauline Løvstrand

f. 1931
07.06.2007 Knut Helge Jensen f. 1963

Stoff til neste nummer av menighets-
bladet må redaktøren ha i hende innen
10. august 2007.

12. august - 11. søndag e. pinse.
Ingen gudstjenester i Åfjord og Stoksund.

19. august - 12. søndag e. pinse.
Åfjord kirke kl. 11.00: Gudstjeneste 
ved sokneprest Kristian Kjenes. Ofring til
de fire diakoniinstitusjoner. 50- og 60-års-
konfirmantene innbys spesielt til guds-
tjenesten.

26. august - 13. søndag e. pinse.
Naustanstua kl. 11.00: Friluftsguds-
tjeneste ved sokneprest Kristian Kjenes.
Ofring til Kirkens bymisjon, Trondheim.

2. september - 14. søndag e. pinse.
Stoksund kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
ved sokneprest Kristian Kjenes. Ofring til
Kirkens SOS i Trøndelag. 50- og 60-års-
konfirmantene innbys spesielt til guds-
tjenesten.

9. september - 15. søndag e. pinse.
Ingen gudstjenester i Åfjord og Stoksund.
Sela Fjellkirke kl. 11.00: Jubileumsguds-
tjeneste. Biskop Finn Wagle, fungerende
prost Geir Gravaas, sokneprest Roald
Bleikvassli, tidligere prester, samt lokale
sangere og musikere deltar. Kirkekaffe.

16. september - 16. søndag e. pinse.
Momyrstua kl. 11.00: Familiegud-
stjeneste ved sokneprest Kristian Kjenes.
Ofring til menighetsarbeidet i Åfjord.
”Momyrstevne.”

23. september - 17. søndag e. pinse.
Åfjord kirke kl. 11.00:
Familiemesse/høsttakkefest ved sokne-
prest Kristian Kjenes. Ofring til Normisjon.
Nattverd.

VÅRE MENIGHETER

8. juli - 6. søndag e. pinse/Aposteldagen.
Åfjord kirke kl. 11.00: Høymesse ved
prestevikar Svenn-Arne Arntzen. Nattverd.

15. juli - 7. søndag e. pinse.
Ingen gudstjenester i Åfjord og Stoksund.

22. juli - 8. søndag e. pinse.
Stoksund kirke kl. 11.00: Gudstjeneste ved
sokneprest Kristian Kjenes. Ofring til
KFUK-KFUM-speidere, Trøndelag. 
Sela Fjellkirke kl. 11.00: Høymesse ved
sokneprest Roald Bleikvassli. Takkoffer til
Det Norske Misjonsselskap. Kirkekaffe.

29. juli - 9. søndag e. pinse/Olsok.
Åfjord kirke kl. 11.00: Gudstjeneste ved
sokneprest Kristian Kjenes. Ofring til
Barnevakten. 

5. august - 10. søndag e. pinse.
Stoksund kirke kl. 11.00: Gudstjeneste
ved sokneprest Kristian Kjenes. Ofring til
Kristen Idrettskontakt.

KIRKELISTE

helsesenteret for god pleie i flere år.
Olav, Hilmar og Anbjørg m. fam.

Hjertelig takk for all omtanke og deltakelse
ved min mann og vår far, Georg Fagerdal’s
sykdom, bortgang og begravelse. Takk for
pengegaven til Roan Hjemmesykepleie og
Brandsfjord blomsterfond.

Ingfrid,
Petter, Gunnar, og barnebarn

m. familier.

Hjertelig takk for all hjelp, forbønn,
blomster, telefoner og besøk ved min 
kjære Ole’s bortgang. Takk for gavene til
Helsesenteret og Blomsterfondet. Takk til
Gruppe 4 for god pleie, og til Eva og 
Petter for fin ledelse av minnesamværet.

Brit Kverndal.

Hjertelig takk for all deltagelse, blomster,
hilsninger og pengegave til hjemmesyke-
pleien i anledning vår kjære mor og 
svigermors, Anny Løvik’s bortgang. 

Albert, Judith, Viktor, Anita og Rita m.
familier.

Tusen takk for all oppmerksomhet og hjelp
i forbindelse med Ann Mari Kjønnøy’s
bortgang.

Øystein og barna, Ruth og Knut.

Døpte

Åfjord
01.04.2007 Viljar Stjern
01.04.2007 Nore Stjern-Vik
08.04.2007 Mona Lovise Hårstad
08.04.2007 Julie Breivold By
08.04.2007 Edvard Syltern Gilde
06.05.2007 Susanne Haugsnes Guttelvik
06.05.2007 Anniken Haugsnes Guttelvik
06.05.2007 Lea Lousie Sørdahl
06.05.2007 Leon Elias Svenning
20.05.2007 Ragnhild Bueng Kosberg
20.05.2007 Thomas Melås Hellesøy
20.05.2007 Nora Berdal Hanasand
20.05.2007 Anine Momyr

Stoksund
08.04.2007 Sigurd Grøtting

PÅ SPARKET

Å ta Guds Ord på ”sparket”
i ei vaklande, trulaus verd
der alt skiftar og forvandlast
med sekulariseringa sitt tidevatn
som ei åndeleg tilsulking
ved livsens mangeslungne strender -
er som å trivla etter redningsvesten
når båten under deg held på å søkkja
ned på dei hundre famners djup.

Martin Hilstad.



INFORMASJON 
B-blad

KONFIRMASJON 2007
I år var det 8 konfirmanter i Stoksund og 36 i Åfjord.
Som vanlig var det fullsatte kirker både under samtalegudstjenestene på forhånd og på konfirmasjonssøndagene.  
Konfirmanter og foresatte koste seg også sammen på de tradisjonelle konfirmantfestene der det var god mat og
enkel underholdning. Bilder og video fra konfirmantleiren på Mjuklia ble vist til stor fornøyelse for opphavene.

Åfjordskonfirmantene samlet utafor 
Misjonshuset under konfirmantfesten.

Stoksundkonfirmantene med 
sine konfirmantlærere.

Stemningsfylt bilde fra konfirmasjonshandlingen 
i Åfjord kirke, der linken til dåpen med 

dåpslyset står i fokus.

Konfirmasjon i Stoksund kirke. Forventningsfulle konfirmanter 
før gudstjenesten i Åfjord.

Engasjementet under fremføringen av YMCA 
var stort på konfirmantfesten.


